RAKYTNÍCKY VESTNÍK
SPRAVODAJ SAMOSPRÁVY OBCE RAKYTNÍK

UPOZORNENIE
V letnom období sa v našom okolí rozmnožili rôzni predajcovia, podvodníci,
podomový predajcovia. V záujme Vašej vlastnej bezpečnosti a uchovania cenností,
prosíme, buďte ostražití, opatrní a vyhýbajte sa kontaktu s podozrivými jednotlivcami
a možným jednaniam s nimi.

VŔTANIE STUDNE
Obecné zastupiteľstvo, berúc do úvahy vôľu väčšiny obyvateľov, na
poslednej schôdzi schválilo plánované vŕtanie studne v obecnej záhrade.

DANE
Rozhodnutia o daniach vyrubených samosprávou boli doručené do
poštových

schránok

domácností.

Žiadame

všetkých

daňových

poplatníkov, aby si skontrolovali svoje rozhodnutia, ak nájdu chybu, nech
nám dajú vedieť, a ak nájdu všetko v poriadku, nech ráčia zaplatiť svoje
dane. Na tento účel odporúčame možnosť jednoduchých, rýchlych
a pohodlných bankových prevodov. Samozrejme, pre tých, ktorí chcú
uskutočniť hotovostnú platbu na obecnom úrade, sme k dispozícii v
pracovných dňoch od deviatej do jedenástej hodiny, alebo aj v inom čase,
na základe predbežnej diskusie. Chceli by sme výrazne upozorniť tých, ktorí
prípadne uprostred svojich ďaľších dôležitých úloh pozabudli na svoje
záväzky v predchádzajúcom roku, aby si láskavo vyrovnali aj svoje zatial
nevyriešené dlhy.

PLÁNY
Projekt našej obce bol úspešný v rámci regionálnej výzvy pre zaostávajúce
regióny, ktorým je vytvorenie ekologickej biologickej čistiarne odpadových
vôd. V súčasnosti prebieha proces plnenia úloh medzi verejným
obstarávaním a uzatváraním zmlúv, mali by sme vytvoriť sociálny podnik, čo
si vyžaduje súhlas obecného zastupiteľstva, aby sme počas prác mohli
zamestnať miestnych obyvateľov.

ODHLÁSENIE SA Z ODBERU VESTNÍKA
Upriamujeme pozornosť vážených čitateľov na možnosť, že ak v budúcnosti
si prípadne neprajete dostávať naše publikácie, neváhajte a dajte nám to
vedieť na obecnom úrade. Naše noviny kvôli environmentálnym a
ekonomickým dôvodom vychádzajú v limitovanom náklade.

POZVÁNKA
Členovia
kultúrneho výboru
samosprávy obce
Rakytník srdečne
pozývajú každého
milého miestneho
obyvateľa na
nostalgický večer,
ktorý sa začne dňa
26. júna 2019, od
18:00 hodín na
dvore obecného
úradu.
Na pripomenutie
minulosti si každý
môže priniesť
fotografie, novinové
články a príbehy,
k zbierke kroniky
dediny.
Všetci záujemcovia
sú vítaní.
POZOR!
MOBILNÝ ZBER
ELEKTROODPADU
SA USKOTOČNÍ
DŇA 25. JÚNA 2019.

DENNÉ SLOVO:
„NIKOMU NEODPLÁCAJTE ZLOM ZA ZLÉ.” (Rim 12,17a)
Jún 2019, I. ročník, 3. číslo
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